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Trafikverket förlänger kontraktet med Railcare för 
beredskapsloket i Borlänge till ett värde av 15 MSEK 
 
Trafikverket nyttjar optionen för beredskapsloket i Borlänge och förlänger det ursprungliga 
treårskontraktet med Railcare i ytterligare två år, till och med 2025-10-26. Ordervärdet är 15 
MSEK. 
 

- Det är roligt att vi får fortsatt förtroende från Trafikverket och ett bevis på att vår 
transportverksamhet gör ett bra jobb under de tillfällen som röjning krävs, säger Mattias 
Remahl, CEO på Railcare Group AB.   

 
Beredskapsloken innebär att Railcare röjer och transporterar järnvägsfordon som varit inblandad i en 
oönskad händelse eller drabbats av haveri på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar. I uppdraget 
tillhandahåller Railcare lok och personal som ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt, årets alla 
dagar. 
 
Det ursprungliga kontraktet för beredskapsloket i Borlänge tecknades hösten 2020 och skrevs på tre år 
med option på två år. Railcare har även kontrakt på beredskapslok för ytterligare fyra orter (Långsele, 
Boden, Vännäs och Kiruna) som påbörjades i augusti 2022 och löper fyra år framåt. 
 

- Att våra beredskapslok finns på totalt fem orter bidrar till en ökad långsiktighet för vår 
transportverksamhet, avslutar Mattias Remahl.  

 
För ytterligare information kontakta: 
 
Mattias Remahl, CEO 
Telefon: 070-271 33 46 
E-post: mattias.remahl@railcare.se 
 
Lisa Borgs, IR- och Redovisningsansvarig 
Telefon: 070-622 50 01 
E-post: lisa.borgs@railcare.se 
 
 

Om Railcare Group 
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med 
egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i 
Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, 
omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande 
miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt 
antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 160 
medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 500 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå. 


